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 بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالةى والسالم على سيدنا حممد وعلى اله وصحبع امجعني
 مقدمة

 ووسائل أدوات من أوتي ما جاهد اإلنسان يسعى ولهذا الحياة، هذه في فرد كل غاية والسالمة األمن يعتبر   

 .الكارثة أو الخطر وحجم نوع حوله من ويجنب الخصوص وجه على نفسه جنبي لكي الغاية، هذه ليحقق

 على يقع حدثت ما إذا معها التعامل أو توقعها أو لها باالستعداد سواء الطارئة والحاالت األزمات مواجهة عتبروت

 لزاما كان هذا ولتحقيق  واملنشآت لألفراد الشاملة الحماية توفير لضمان  والكوارث االزمات ادارة وحدةعاتق 

 ما مواجهة الطالب أرواح على لقائمينا لتساعد صممت لإلخالء خطة ،وكذلك ازمات لعدة  سيناريوهات وضع

 .ذلك من ش ئ يحدث عندما يفعل أن يجب وبما ، مفاجئة أضرار و احتماالت من يحدث قد

 بالقسم املهنية والصحة السالمة لجنة هدف

 مستوى  اعلى الى والوصول  .لكاتواملمت األرواح حماية إبتغاء الفيزياء قسم في  السالمة و األمن معايير تحقيق

 .  واألزمات الكوارث أثناء املتوقعة الخسائر لتقليل

 -:الخاصة األهداف

 .األزمة حدوث لتخفيف الوقائية اإلجراءات اتخاذ .1

 .األزمات مع للتعامل سيناريوهات ورسم خطط إعداد .2

 .واإلغاثة املواجهة أعمال تنفيذ وكيفية والكوارث األزمات إلدارة الثقافي الوعي نشر .3

 .الصناعي األمن إجراءات على املستهدفة الفئة تدريب .4

 .والرصد املبكر اإلنذار أجهزة التاكد من وجود   .5
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 :بالقسم املهنية والصحة السالمة لجنة مهام

 والكوارث االزمات مواجهة فى  والطالب والعاملين التدريس هيئة اعضاء وقدرات بمهارت االرتقاء (1

 .الصحيح شكله في ذلك حيال يلزم ما واتخاذ بالقسم تحدث قد التى

 بانوعها زالكوارث االزمات مواجهة فى تستخدم التى واملعدات االجهزة ر وتطوي  بستكمال االهتمام (2

 املختلفة

 واملعدات لالجهزة األمثل االستخدام (3

 . والكوارث األزمات مواجهة وحدة كفائة زيادة (4

 .االزمات ملواحهة لفةاملخت السيناريوهات عمل على الدوري التدريب (5

 كانت ان سواء والكوارث االزمات مواجهة مجال فى الناجحة والتجارب الخبرات وتبادل نقل (6

 بقسم املهنية والصحة المةللس املمثلين ومع األخرى  األقسام بين طارئة لظروف اونتيجة طبيعية

 .الفيزياء

 املهنية والصحة السالمة جنةلل الرئيس ي الهدف تحقق التي التدريبية والورش املحاضرات عمل (7

 بالقسم

 .العملية والصاالت الدراسية القاعات فى وضعها و ارشادية بوسترات طبع (8

 .الفيزياء بقسم االطفاءاملوجودة اجهزة على صيانة واالشراف على اجراء  تابعةامل (9

 مبانى حجرات لجميع الرقمية الرموز  و الكهربائية واللوحات الحريق طفايات اماكن تحديد (10

 .بالقسم الخاص الهندس ى الرسم على  القسم

 .الفيزياء بقسم الطوارىء ملخارج األرشادية العالمات وجود على االشراف (11
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 الفيزياء بقسم والكوارث األزمات وحدة إدارة فريق تشكيل

االزمات في قسم الفيزياء من القوة البشرية التي تعمل في نفس بيئة  إدارةيتم تشكيل فريق 

اخل ومخارج املكان وعلى علم مسبق بنقطة التجمع دنهم على املام شامل بماملكان حيث ا

 انواعالى ثالث  من حيث النوع  االزمات بقسم الفيزياء إدارة.وينقسم فريق الثانوية والرئيسية 

 اصيلة:

قيادة االرتال من مبنى القسم الى نقطة التجمع هو املسؤل عن النوع )أ(  -1

في نقطة التجمع وتشكيل فرق للخدمات العامة التمركز باالفراد الرئيسية.

يقوم افراد هذا الفريق بالدور االمني  والصحيه واملعنويه لالفراد في نقطة التجمع.

في اماكن تواجدهم اثناء الكارثة للتحكم في الداخل والخارج من القسم وإرشاد 

 بة.افراد الدفاع املدني والشرطة عن كيفيه الوصول السريع للمنطقة املنكو 

التأكد من أن أبواب الطوارئ مفتوحة وإزالة العوائق  هو املسؤل عن نوع )ب(ال -2

في املمرات واألبواب واستقبال الهالل األحمر بعد تقديم املساعدة ملن 

ونقلهم الى  وعمليات اسعاف املرض ى اإلطفاءعمليات ب يحتاجها.يقوم هذا الفريق 

االمني في اماكن تواجدهم اثناء يقوم افراد هذا الفريق بالدور نقطة التجمع.

الكارثة للتحكم في الداخل والخارج من القسم وإرشاد افراد الدفاع املدني 

 والشرطة عن كيفيه الوصول السريع للمنطقة املنكوبة.
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االنذار عند حدوث مايستلزم خطه اخالء  تشغيل جهاز  النوع )ج( هو املسؤل عن -3

ثم -سالمة والصحة املهنية بالكليةكل من )إدارة الإبالغ حقيقيه او وهمية،و 

و وفصل التيار الكهربائي، ( ،و الدفاع املدني والشرطة واالسعاف الجامعة،

االشراف العام على عملية االخالء والتاكد من اخالء املبنى من جميع شاغلية مع 

يقوم افراد هذا الفريق بالدور االمني في  . بالقسم جميع الوثائق الهامةاخالء 

اجدهم اثناء الكارثة للتحكم في الداخل والخارج من القسم وإرشاد افراد اماكن تو 

 الدفاع املدني والشرطة عن كيفيه الوصول السريع للمنطقة املنكوبة.

 

 

 

 

  .هيئة التدريس أعضاءاالزمات بمكاتب  إدارةفريق  أوال 

 املسؤلية الطبيعي التواجد مكان االسم م

 نيوالثا االول   االرض ياملهمة )أ( الدور  عيئة التدريس أعضاءتب مكا أ.د.  يسري عيد محمد مصطفى 1

 الدور االرض ي  االول والثانياملهمة )أ(  عيئة التدريس أعضاءمكاتب  عادل مدنيأ.د.  2
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 الدور االرض ي  االول والثانياملهمة )أ(  عيئة التدريس أعضاءمكاتب  أ.د رشدي سعودي 3

 الدور االرض ي  االول والثانياملهمة )ج(  عيئة التدريس ءأعضامكاتب  صالح اللقماني /د  4

 الدور االرض ي  االول والثانياملهمة )ج(  عيئة التدريس أعضاءمكاتب  إسماعيلدعاطف  5

 الدور االرض ي  االول والثانياملهمة )ج(  عيئة التدريس أعضاءمكاتب  د محمد بوستيمي 6

 الدور االرض ي  االول والثانياملهمة)ب(  التدريسعيئة  أعضاءمكاتب  د عبد الرحمن الشين 7

 املهمة)ب( الدور االرض ي  االول والثاني عيئة التدريس أعضاءمكاتب  د عبد املجيد طيمومي 8

 املهمة)ب( الدور االرض ي  االول والثاني سكرتارية العميد أ عبد الرحمن التويجري  9

 

 

 

 

 

 

 

  .ل الطالبيةاملعاماالزمات بمكاتب  إدارةفريق  أوال 

 املسؤلية الطبيعي التواجد مكان االسم م

1 
 طه محمد طه الفوال

 والثاني املهمة )أ (في الدور االول   االرض والثاني معامل الدور 

https://uqu.edu.sa/staff/ar/4320090
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2 
 طيةسعيد محمد محمد ع

 املهمة )أ (في الدور االول والثاني معامل الدور االرض والثاني  

3 
 رمضان علي حسن علي

 املهمة )أ (في الدور االول والثاني معامل الدور االرض والثاني  

4 
 يوسف احمد مفرح األسمري 

 املهمة ب (في الدور االول والثاني معامل الدور االرض والثاني  

5 
 مازن محسن ملكان الجاوي 

 املهمة )ب (في الدور االول والثاني معامل الدور االرض والثاني  

6 
 جار هللا سعيد الطويلي 

 املهمة )ب (في الدور االول والثاني معامل الدور االرض والثاني  

7 
 حسين حاسن حسين الذبياني

 املهمة )ب (في الدور االول والثاني الثاني  معامل الدور االرض و 

8 
 ياسر محمد عبدالغني باحشوان

 املهمة )ج(في الدور االول والثاني معامل الدور االرض والثاني  

9 
 بديع عبدالحليم قرني عويس

 الدور االول والثانياملهمة )ج (في  معامل الدور االرض والثاني  

10 
 الحسيني الطاهر مهدي محمد

 املهمة )ج (في الدور االول والثاني معامل الدور االرض والثاني  

11 
 مازن محمد عمر بشرف

 املهمة )ج (في الدور االول والثاني معامل الدور االرض والثاني  

 

 

 

 

 الكوارث إدارة مراحلم مها

 . مراحل ثالثة في ءالفيزيا بقسم الكوارث و األزمات إدارة فريق يعمل

https://uqu.edu.sa/staff/ar/4320487
https://uqu.edu.sa/staff/ar/4290674
https://uqu.edu.sa/staff/ar/4290668
https://uqu.edu.sa/staff/ar/4320628
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ا
 األولى املرحلة :أوال

   الكارثة/الطارئ  الحدث /األزمة  قبل ما

  حدوثها املحتمل لألزمات( التوقع/  التنبؤ)  التخطيط.  (1

 . السيناريوهات ورسم الخطط إعداد.  (2

  الكارثة أو األزمة ملنع قائيةالو  اإلجراءات اتخاذ.  (3

 . املعدات وصيانة  التدريب.  (4

 . محاضرات وعقد واألزمات، الكوارث بإدارة الثقافي الوعي نشر.  (5

 
ا
 ءواالحتوا واالستجابة املواجهة مرحلة: ثانيا

 الوهمية والسيناريوهات الخطط تنفيذ- (1

 .الكارثة أو األزمة لنوعية وفقا بأنواعها واإلغاثة املواجهة أعمال تنفيذ.  (2

 .العاجلة الطوارئ  خدمات بأعمال القيام.  (3

  الضرورة عند اإلخالء عمليات تنفيذ.  (4

 . املطلوبة اإلجراءات وتحديد وتقييمه، مستمر، بشكل املوقف تطورات على والوقوف الحدث متابعة.  (5

 األزمات إدارة سيناريوثالثا 

ناريوهات وهميه لخطة االخالء تقوم لجنة السالمة والصحة المهنية بالقسم  باجراء سي (1

 بغرض زيادة الوعي.

تقوم لجنة السالمة والصحة المهنية  بزيادة الوعي  تجاه التعامل مع الكوارث والزمات عن  (2

 طريقة المحاضرات التثقيفية في هذا المجال وعن طريق اللوحات االرشادية .
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ومساعدة اعضاءه في  تقوم لجنة السالمة والصحة المهنية بتشكيل فريق إدارة االزمات (3

 التعرف على مهامهم اثناء االزمات.

 

 

 evacuation plan االخالء خطة

 مقدمة

 ما إذا معها التعامل أو توقعها أو لها باالستعداد سواء الطارئة والحاالت األزمات مواجهة إن

 املجال هذا في كبراأل العبء  بالقسم املهنية والصحة السالمة وحدة كاهل على يضع حدثت

  لزاما كان لذلك ، واملنشآت لألفراد الشاملة الحماية توفير لضمان
 
 شاملة خطة إعداد عليها

 تتضمن .فيها ومن الفيزياء قسم منشآت لها تتعرض قد التي الطارئة والحاالت الكوارث ملواجهة

 لالزمةا اإلجراءات كافة واتخاذ الطارئة الحاالت في شاغليها من املباني تلك إخالء كيفية  الخطة

 واإلرشادات التعليمات من ومجموعة ، لهم واألمن واالستقرار الطمأنينة وكفالة سالمتهم لتأمين

 .ارئطوال حاالت في اإلخالء عمليات نجاح لضمان تنفيذها الواجب

 

 : وتعريفاته االخالء

 خطر ل املعرضة املنطقة او  الخطر  منطقة من ممتلكات او  شخاصاأل نقل هو :  االخالء تعريف

 . االيواء مناطق او   التجمع نقطة وهي آمنه اماكن الى  خطر  وقوع احتمال او  قريب



 

 اململكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم العاىل   

 جامعة أم القرى

 التطبيقية  كلية العلوم
 قسم الفيزياء

 السالمة والصحة املهنيةجلنة 

 التجمع نقطة تعريف

 املبنى او  املنشاه من الذين تم اخالئهم شخاصاأل تجمع مكان هينقطة التجمع: 

 التجمع نقطة مواصفات

 املعوقات من وخالي منآ مكان (1

 االماكن بعض في شاةاملن طول  تساوي  املنشاة عن بعيدة بمسافة تكون  (2

 – الشرطة)  واملساندة املعنية الجهات قبل من منها والخروج اليها للوصول  امنه مسالك توفر (3

 ( االحمر الهالل هيئة – يناملد الدفاع

 الجوية للمراقبة ذلكو  املباني اسقف او املظالت مثل علوي  حاجز او سقف وجود عدم (4

 . الجوي  واالنقاذ

 

 
ا
   الخطة أهداف:  أوال

  -:يلي ما الفيزياء قسم بمباني الطارئة والحاالت األزمات مواجهة خطة تستهدف (1

 التجمع نقاط إلى بتوجههم وذلك الحريق إنذار جرس سماع فور  شاغليها من املباني إخالء

  املحددة
 
 .سلفا

  الواجبات وتحديد بالقسم الطارئة والحاالت األزمات إدارة فريق وتدريب تشكيل (2

  ومكافحة اإلخالء خطط لتنفيذ عام إطار بمثابة لتكون  منها بكل املنوطة واملهام
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  اإلنقاذ وعمليات الحرائق
 
  ودليال

 
 مع والتعاون  بالتنسيق األفراد حماية سبيل في مرشدا

 .الصحة ووزارة والحريق املدني الدفاع إدارة

 نهاع الناجمة الخسائر تقليل على والعمل الحرائق انتشار ومنع الخطر على السيطرة (3

 .الحرائق ملكافحة الفعالة الوسائل استخدام خالل من الكافي بالقدر

 

 . املهنية والصحة السالمة باعمال الصلة ذات  الهواتف ارقام جدول 

 هاتف   -    جوال الجهه م

 112 طوارئ اململكة 1

 998 998الدفاع املدني  

 997 997اإلسعاف  

 997 997الشرطة  2

 993 املرور 3

 996 الطرق أمن  

 994 خفر السواحل  

 966 الكوارث الطبيعيىة 
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 املوجودين جميع علىوبناء عليه يتوجب  اإلنذار، جهاز  صافرة سماع حظة ل عندتبدأ الخطة 

 قسم  مباني من طابق لكل يخصص أن على عليها، املتفق التجمع نقطة إلى والتوجه املبنى إخالء

ثانوية ومنها يقوم افراد فريق   تجمع نقطة القرى  ام بجامعة  التطبيقية العلوم بكلية الفيزياء

 تال الى نقطة التجمع الرئيسيةرة االزمات والكوارث بقيادة االر ادا
 

 التدريس هيئة اعضاء مبني

نقطة التجمع الثانوية  هي الممر الموجود بين المكاتب في كل طابق من الطوابق 1 ملحوظة

 بالرسم الكروكي الموضح الخاص بالمبنى . كما هو مبين الثالثة

يراعي عدم استخدام المصاعد الكهربائية اثناء ادارة االزمة  وعدم كل الوسائل    2ةملحوظ

 التي تعتمد في عملها على التيار الكهربائي الطبيعي .

 

عند سماع صافرة االنذار يتوجة كل القوة البشرية الموجوده في مبني اعضاء هيئة التدريس 

الى نقطة التجمع الثانوية ومنها الى نقطة التجمع الرئيسية بقيادة عضو فريق ادراة االزمات 

 والكوارث.

 

 المعامل

في كل طابق من  المعاملنقطة التجمع الثانوية  هي الممر الموجود بين  ملحوظةملحوظة 

 .الطوابق الثالثة

التدريس او مشرف المعمل(  عند سماع صافرة االنذار يتولى الموجود بالمعمل )عضو هيئة*

بقيادة كل من بالمعمل  الى نقطة التجمع الثانوية ويقوم فرد فريق ادارة االزمات والكوارث 

 .لالمعامبقيادة  المتواجدين من نقطة التجمع الثانوية الى نقطة التجمع الرئيسه ويكون اخالء 

 معامل الطالب الدور االرضي مبنياوال 

 

كما  ( معمل اجهزة قياس -102فيزياء – 101فيزياء -فيزياء نووية–اء ذرية ي)فيزمعامل  

 .الموضح بمعامل الطالب الدور االرضيهو مبين بالرسم الكروكي 
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الموضح  (  كما هو مبين بالرسم الكروكيويكون اخالء المعامل )معامل الكهربيةفي حين 

 بمعامل الطالب الدور االرضي.

معمل الهندسة(  يكون القائم عليها  المسؤل –الورشة-جين معمل النيترو-المعامل)معمل النانو

لتجمع الرئيسة الموضح بمعامل الطالب الدور عن تنفيذ خطة اخالء من بالمعمل الى نقطة ا

 االرضي.

 

 معامل الطالب الدور الثاني مبني

معمل الضوء(  كما هو مبين بالرسم الكروكي  الموضح -المعامل)معمل االلكترونيات

 لطالب الدور الثاني.بمعامل ا

(  يكون القائم عليها  المسؤل عن تنفيذ خطة اخالء من بالمعمل الى 1,2,3المعاماللبحثية )

 نقطة التجمع الرئيسة كما هو مبين بالرسم الكروكي  الموضح بمعامل الطالب الدور الثاني.

 

 

 (وفقا لما يوضحة الرسم الكروكي ) التجمع منطقة

 

  (الرئيسى المبنى)  الزماتا ادارة اثناء المخارج

 - قوة من الفيزياء بقسم من وجميع العاملين والفنيين والطالب و التدريس هيئة اعضاء هتوجي 

 نحو بهدوء ومن اقصر الطرق اآلمنة الفيزياء بقسم الكارثة ادارة اثناء والمتواجدين بشرية

 االتي وفق وذلك االزمات اثناء للخروج المخصصة الطبيعية المخارج

 

 التدريس هيئة أعضاء مبني أوال

 مستخدمين  التجمع نقطة الى  بهدوء طريقهم يتخذون األرضي الدور في المتواجدون (أ

إدارة االزمات بالدور  فريق عضو اشراف وتحت الطوارى مخرج على الدالة العالمات

 .منظم رتل صورة في
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 اشراف تحت وءبهد  األرضي الدور الى طريقهم يتخذون الثاني بالدور المتواجدون (ب

 دورات اتجاه في الموجودة الجانبي السلم طريق عنإدارة االزمات بالدور فريق عضو 

 العالمات اتجاه في التجمع نقطة الى متوجهيين منتظم رتل صورة وفي المبنى بعمق المياة

 .الطوارئ اثناء للخروج االرشادية

 السلم طريق عن بهدوء ياألرض الدور الى طريقهم يتخذون الثالث بالدور المتواجدون (ت

 فريق  عضو بقيادة منتظم رتل صورة وفي المياة دورات اتجاه عكس الموجودة الجانبي

 للخروج االرشادية العالمات اتجاه في التجمع نقطة الى متوجهيينإدارة االزمات بالدور 

 .الطوارئ اثناء

 الطالبية المعامل مبنيثانيا 

 كل يقود ارتال في الطوارئ اثناء للخروج االرشادية اتالعالم اتجاه في بهدوء الطالب يتوجة 

 هو ويعتبر( الفني او التدريس هيئة عضو)الكارثة اثناء التعليمية العملية على القائم رتل

الى نقطة التجمع الفرعية  ويكون أعضاء فريق إدارة   به الخاص الرتل تامين عن المسؤول

ني واليساري يه ومساعدة مجمع االرتال اليمالمعامل هو المسؤل عن توجيمنطقة االزمات ب

 .التجمع نقطة الى الوصول في

 العلمية األبحاث معاملثالثا 

 والذي المعمل في من لكل القائد هو األبحاث معمل في الموجود التدريس هيئة عضو   يعتبر

 ءاثنا الطوارئ مخرج على الدالة االرشادات حسب  المعمل في من هتوجي مسؤليه عليه كوني

 .المنشودة التجمع نقطة الى بهم والوصول االزمة

 

 :-األزمات إدارة فريق واجبات- أ

 أعضائه وتكليف الفيزياء قسم فى المبنى شاغلي من األزمة إدارة فريق تشكيل يتم

 -: التالية بالواجبات

 الطوارئ ومخارج من اآل الهروب مسالك طريق إلى المبنى أو الفيزياء قسم شاغلي رشادإ (1
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 . ى نقطة التجمع االمن.وحت

  القيمة ذات واألشياء الوثائق نقل (2

المتواجدون في الفيزياء قسم أو المبنى لشاغلي المعنوية الروح ورفع األولية اإلسعافات تقديم (3

 . نقطة التجمع

 . واإلنقاذ اإلطفاء فرق ومساعدة الحرائق مكافحة (4

 . المبنى داخل المختصين غير أفراد أي دخول منع (5

 اإلخالء عمليات تنتهي أن إلى للمؤسسة)جامعة ام القرى( الرئيسية البوابة من أحد خروج منع (6

  . الطارئة الحالة وانتهاء األزمة على والسيطرة

  الحريق لموقع وإرشادهم المدني الدفاع رجال من المتخصصة الفرق انتظار (7

 

 

 :-الطوارئ حاالت في والموظفين والطالب التدريس هيئة أعضاء واجبات -ب

 . االرتباك وعدم بالهدوء التحلي -1

 . فورا   العمل إيقاف - 2

 . المكان عن الكهربائي التيار قطع -3

 . الكهربائية المصاعد استخدام عدم -٤

 .الطوارئ ومخارج الهروب مسالك خالل من التجمع نقاط إلى التوجه -٥

 . بينهم إصابات تقع ال حتى زمالئهم تجاوز أو الركض بعدم الطالب على التنبيه -٦

 بذلك لك يؤذن أن بعد إال األسباب كانت مهما المبنى إلى ترجع وال بحياتك تخاطر وال تجازف ال -٧

 . المسئولين من

 

 -: القسم رئيس واجبات- ج



 

 اململكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم العاىل   

 جامعة أم القرى

 التطبيقية  كلية العلوم
 قسم الفيزياء

 السالمة والصحة املهنيةجلنة 

 اإلخالء لعمليات المخصصة المخارج عدا فيما والنوافذ األبواب إغالق من تأكدال (1

 . الكهربائي التيار فصل من التأكد (2

 . اإلخالء عمليات على شرافاإل (3

 الصحة وزارة – المدني الدفاع  المختصة بالجهات االتصال عمليات من التأكد (4

 . والحريق المدني الدفاع إلدارة المتخصصة الفرق وصول من التأكد (5

 منهم أي تخلف وعدم العاملين جميع وجود من للتاكد التجمع نقطة إلى التوجه (6

 . المبنى داخل  

 .كل ذا قيمة الى خارج مكان الكارثة و الوثائق  من نقل التأكد (7

 

  التدريب اماكن  داخل واألمان السالمة قواعد

  .المعامل داخل عامة إرشادات

 الالزمة السالمة وشروط بقوانين وااللتزام العمل أثناء التركيز (1

  المعامل او التدريب اماكن داخل الشرب أو األكل أو التدخين عدم (2

 المعامل او التدريب اماكن وسالمة بأمن خاصةال اإلرشادات إتباع (3

  .مراقبة بدون االفنية األجهزة ترك عدم (4

 وجود في إال المعامل او التدريب باماكن الخاصة األدوات أو  األجهزة من أي  استخدام عدم (5

 .التدريس هيئة عضو أو المختص

 .بها الخاصة ض األغرا في إال المعامل واجهزة أدوات استخدام يمنع (6

 

 :-اآلتي إتباع يجب المعامل او التدريب اماكن إلى الدخول بلق

 المعامل او التدريب اماكن لطبيعة  المناسب الزى ارتداء (1

 المعامل او التدريب اماكن داخل المشروبات باألطعمة إطالقا يسمح ال (2
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 المعامل او التدريب باماكن التواجد أثناء

  وجوده رةفت طوال ومنتبها يقظ يكون أن الطالب على يجب (3

  .المعامل او التدريب اماكن داخل األوقات جميع في وجدية مسئولة بطريقة التصرف يجب (4

 من بتوجيهات إال المعامل او التدريب اماكن ب الموجودة االجهزة  استخدام عدم يجب (5

  المسئول

 مكان من التنقل وعدم المعامل او التدريب اماكن داخل للطالب  المخصص بالمكان االلتزام (6

 .العمل يتطلبها التي للضرورة  إال ألخر

  العملية الدروس من االنتهاء وبعد الوقت طوال نظيفا العمل مكان على الحفاظ يجب (7

  .العملي من االنتهاء بعد لها المخصص المكان إلى واألدوات االجهزة إعادة يجب (8

  .المعمل مغادرة قبل الكهربية األجهزة إطفاء من التأكد يجب (9

  .المعامل او التدريب اماكن داخل مخالفات أي وقوع عن فورا غاإلبال يجب (10

 

 السالمة توفير في  المعامل او التدريب اماكن عن المسؤلين واجبات

 -:التالية بالتعليمات التقيد العاملين جميع على يجب

 لالمعام او التدريب اماكن في السالمة بنظم المتعلقة واإلرشادات بالتعليمات التام االلتزام (1

 حجمها كان مهما الحوادث عن بسرعة اإلبالغ (2

 .توافرها على والحرص الشخصية الوقاية معدات باستخدام التام االلتزام (3

 على والمحافظة السالمة بقواعد يتعلق ما بكل والوعي الذاتي التثقيف زيادة على الحرص (4

 .البيئة

  عاملالم او التدريب اماكن داخل العملي فترة طوال بالتواجد االلتزام (5

 للتحضير العملي وبعد قبل التدريس هيئة عضو مع  المعاونة الوظائف تواجد ضرورة (6

 .األدوات وتجهيز

 المعامل او التدريب اماكن داخل الحريق من للوقاية إجرائية قواعد
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  .- :يلي بما االلتزام يجب للحرائق التعرض من الدراسية المعامل وقايةل

 .دورية بصفة الكهربائية األجهزة تشغيل قبل اءالكهرب توصيالت سالمة من التأكد (1

  التدريب اماكن جدران على الموجودة لألجهزة الصحيح التعامل لكيفية إرشادية لوحات تعليق (2

 لتصحيح فورا والتدخل المعامل او التدريب أماكن  داخل الطالب سلوكيات بإهتمام المتابعة (3

 .خاطئ سلوك أي

 المعامل او التدريب أماكن لدخول منظمة قواعد

 مكان في تخزينها ويجب المعامل او التدريب اماكن داخل والكتب الحقائب بوضع السماح عدم .1

 المعمل خارج

 . مسبقا المحددة الساعات في إال المعامل او التدريب اماكن باستعمال للطالب يسمح ال .2

   .الفيزياء بقسم التدريس هيئة أعضاء أحد أو المعمل مشرف تواجد

 .المعامل او التدريب اماكن داخل والشراب الطعام بدخول مسموح غير .3

 .المعامل او التدريب اماكن دخول عند الفيزياء قسم قبل من المحدد الرسمي الزى ارتداء يجب .4

 .المعامل او التدريب اماكن  من اجهزة او  أدوات  أي بخروج السماح عدم .5

 سالمة لضمان المعامل او التدريب ناماك مغادرة قبل والشبابيك المضاءة األنوار إغالق يجب .6

 .المكان وأمان

 إبالغ يجب المعامل او التدريب اماكن داخل الموجودة األدوات في أعطال أي وجود عند .7

 .الالزم التخاذ الحال في المعمل مشرف

  لتدريب وساعات الجداول بها مدرج إعالنات لوحة المعامل او التدريب اماكن بكل يوجد .8

 اإلطالع الطالب على يجب ثم ومن المعامل او التدريب اماكن ستخدامإل  المنظمة والقواعد

 .معلوماته لتحديث دورية بصفة اللوحة هذه على

  .مكانها في األدوات ومرتب نظيف المكان ترك يجب .9
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 مخططات االخالء التوضيحية الرسم البياني 

 أقرب إلى للوصول الطوارئ ومخارج الهروب الكمس تحديد في هاما   دورا   اإلخالء عملية في الكروكي المخطط يلعب

.الطارئة والحاالت األزمات مواجهة في الالزمة السالمة أدوات مواقع تحديد خالله من يتم كما ,للتجمع أمنه منطقة  

 أماكن الرسوم البيانية مخططات االخالء

 .للحريق املبكر اإلنذار مفتاح الكاسر بجوار تعليقة تم به خاص كروكي مخطط املبنى أدوار من دور  لكل

 الطوارئ حاالت في اإلخالء خطة على الموافقة

 

 : الطوارئ حاالت في الفيزياء قسم إخالء خطة

 الفيزياء قسم 

 : العنوان القرى ام جامعة – التطبيقية العلوم كلية –  العابدية فرع -الفيزياء قسم

 

 الموافقة

 اإلجراء االسم المنصب التوقيع التاريخ

  

 ئيس اللجنةر

 عضو

 

 عضو

 عضو

 الحسيني الطاهر مهدي محمد

 بديع عبدالحليم قرني عويس.

 محمد عمر محمد بوستيمي

 عاطف محمود الحسنين اسماعيل

 

 :اإلعداد مصدر

 :الموافقة مصدر    

 

 للخطة السنوية المراجعة

إجراؤها تم التي التغييرات المراجعة تاريخ  بالمراجعة القائم   

https://uqu.edu.sa/staff/ar/4320628
https://uqu.edu.sa/staff/ar/4290668
https://uqu.edu.sa/staff/ar/4290668
https://uqu.edu.sa/staff/ar/4290467
https://uqu.edu.sa/staff/ar/4360868
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